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ESTOMAC · - RINYONS- FETXA 

AIGUA MINERAL NATURAL DE 

' 'VILAJUI GA'' 
BAIXOS PIRINEUS (Girona) 

LA MES RICA EN LITINA 

PER A èURAR INF ALIBLE 

EN LA TAULA DELEITOSA 

DE VENDA EN TOTES PARTS 

UNICS IMPORTADORS 

M. O·RIOL, s. ·en ·o. 
Obrapía núm. 21 T elefón A-2440 Havana 
.. ·· -·· · - ,-. = : : . :: 
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I o o s A R Tl eL E s CATALANS 
NO SUPERATS PER CAP ALTRE 

.PASTES PER A SOPA 

''La Flor- del Dí a'' 
F ab ricades ·a Calella, exclusivament 
amb farines de primera calitat. Fi
deus, macarrons, betes . sevillanes, 
pastes tallades (pistons, estrelletes, 

etcétera, sémoles i tapioques. 

OLIS EXTRA REFINATS 
. , 

' ' M A· R T I ' ' 
Procedents de les mellors cullites de 
Tortosa i l'aragó. Puresa i calitat ga

rantitzades. -

DE ·vENDA A TOT ARREU 

Unies agents: J. CALLE & Co., S. en C. 
OFICIOS 12 1 14 

HAVANA 



MAYOLAS e IGLESIAS 
Gran fabrica de Matalasos 
i Matalasets (colchonetas) 
Flor seda, seda, cotóns es
terilizats. Especialitat de la 

~ Casa. Son els mellors. 

I Fabrica: Dipósit: 

Quinta El Paraíso . I n d u s tri a 111 
Teléf. 1-1699 - . Teléf. M-5579 

- PUENTES GRANOES HAVANA 
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Reconstituyent ideal p~r a les dames · 

M ·IOTAU.RO 
Es sabrós i d'efectes rapids i notables. -

Es un vi moscatell deleitós, fèt · amb suc de carn de 
toro. · 

Preparat en els Laboratoris A. Serra Pamies, 
Reus. 

De venda en totes les dFoguerías i farmacies. 

Rep resen tant: 

J. R. PAGES Aguiar 103 
HAVANA 
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f N. Gelats y Ca. 
~ 
~ 

~ Giran letras a 
cor'ta y larga ~ 

vista sobre 
Nueva York, 
Londres, París, 

I ¡ 
~ Hamburgo y 
~ · sobre todas las 
~ capitales de 
• • • 
~ provincia y 

·n 

~ pueblos de_ Es-
s paña, Islas Ba-
~leares e Islas 
* Canarias. 
~ o 
~~~~~ 
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CODORNIU ~ 
EXQUISITO CHAMPANYO , 

No hay aviación completa 
sin OChampany ''Codorniu''. 

A·gustín PARLA. 

Unicos importadores 

. . 

J. BALCELLS y Ca. 
San Ignacio 16 

===HABAN A=== 

SON 

LOS 

PREFERIDOS ~ 
g 

CASTElL DEL REMEY ~ 
FINISIMO VINO DE MESA g 

Primerofalta el pan en mïmesa 
que el ''Castell del Remey' '.o 

Domingo R081LLO. 
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o 
~A. 

e 
" 

I 
j 



COGnAC ~~VALLVEY'~ 
~A 8EBIDA ~E l.OS QUE SABEN TOMA~ 

C~ LlCORERA DE CAMAGÜ.EY 5.A, 
GLORIA 31,[~ • TI:.Lr=. 71 • APARTADO N°123 

C/\M/\GÜ~Y-CUB/\ 

GRAN_ 
110TEL 

y 

·RE5TAUU.i\N_T 

INGLATERDA 
~ 

E.STE.VE Y HErlMI\NO 
Pl'l.OPI~TARIOS 

I"~ENTt:: AL. PAnQUI! AGRAMONTI;: 
TELI!FONO 162 APARTAOO 60 

CAMAGUEY 

~~~~====~~~~~~--~-----

Agua de · San Antonio 
La mej~r agua inineral de Cuba 

QUINABER 
Refresco · ideal elaborado con Agua de San Antonio 

ERNESTO PUIG, S. en C. 
· S A N T I A G O D E .C U B A 
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- JUAN RIERA ~ 
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LA GA5A PR~Dil~GT~ Dtl5 CATALANS. 
T~IXIT5 5~D~RIA Y GONf~C-

0 

CIOI\5 P(;RA· CABALLERS. ~ 
o 

5t;NYOR~5 Y Ni;f'\5. g 
g 1"\URALLAvCOMPOSTELA • Hl0 A-3474 ~ - I 

- ~ - . HABANA ~ ~~-=- I 
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Pintor Decorador 

~ótulos 

Tapicería 

Crabados 

Barnizado especial 
en puertas de calle, 
Zócalos y Divisione~. 
-B;;¡.rnizar, Esmaltar. 
y Decorar Muebles.
Pintura Decoradva en 
General. 
O'.Reilly, 13. Teléfono A· 8639. 

HA BAN A. 
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o 
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I 
Compañía TrasaU8nliea Española 

~ 

I · Salida de Vapores del Puerto de la Habana 

~ Dia 3.- Para Veracruz, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curazao, Puerto ' 
- ~~ Cabell o, La Guaira, Ponce, San J uan de Puerto Rico, Canari as, Cadiz _y Bar- ~ 

celona. · , · 
. ' 

g Dia 17.- Para Veracruz y Coatzacoalcos 
~ Dia 20. -Para Coruña y Santander . 

. O · · g Dia 29. - Para New York, Cadiz y Barcelona. 

- ~ 

·I 
Todos admiten carga y pasajeros. 

, 

Consignatario: Manuel ~taduy. 
San lgnacio, 72. 

s~~~~--~{)~~0Qiii]K)W~~~~~~~1?~~~~~~~~~*~ 



\~en t_regc;mo& 
· en el dcto.esc1 

rrtdQnificd 
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. :nagu1ncl 
pa r lct.nte 

: !QUf VALc ~ 175. 
ft resto d pcï§dr 
~f('l men5uci16.s 
o$2. ~emcHld1tes 

-~-
Ni en.prec·io n ~ 
en fdcilicldcles 
gb\,ene.ud ri_dcld 

t~ud.l ni pdrecido 

s 25. 
FIRMA 

MUEBLl:-:RIA 
fL NU'fV8 SI6LO. 

· Dê JUAii RIPOLL. 5 EN C COMPOS TE.LA 114 
ESQUINA A ACOSTA T.ELI:'FONO ·M 3536. 

• • • I 

; 

. FAJAS ELASTICAS 

Las hay en varios largos de 10, 12, ... 
14 y 16 pulgadas. . · 

Modelo especial enc~ntado espalda. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
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Prodactos para Agricultores e lngefúos 

lllterïas· prima$ para toda clase de lndustrias 

Dro~, .Quimicos y ~specialidades · 

-en Inseetieidas, Desinfectantes, 
Gomas, Col~, Materias Filtrantes, 
Pinturas. · · ete., -etc. : : : : : o : 

SELLA- TODO 
Incomparable para f~ltraciones en p~redes, . 

y goteras èn techos nuevos o \)tÍejos. 

WHIZ· 
El mejor líquido para limpiar metales. 

li ThoiÍla$ F. Turull y Cia. 

·140 Liberty St. Lacret No. 47-B 

New York Santiago de Cuba 

~Elr:::::::• ~~®~=:.. =:J:dSJl 

Taller de Chapisteria 
y Hojalatería 

-DE.-

LUIS -PIE 

CARNERO 2 (entre 25 e Infanta) 

(Detras ediflcio Carreño) 

Se hacen y arreglan toda clase 

de guardafangos. 

Especialidad en arreglos de ra

diadores y construcción de cuñas. 

TELEFONO M-6325 

LOS ARREGLOS SE HACEN 
AL MOMENTO 

ACADEMIA DE MUSICA 
DE 

Oarlos M. Vàllés 
Incorporada- al CONSERVATORIO GRANADOS . 

LEALTAD 111, bêJos (junto a San Rafael) 

TELEFONO M·4925 

PROFESORADO 

Canto Srta. Paquita Elías,-Arpa, seño-~ 
rita Estrella Grau.-Violin, señor Pedra 
M. Vallés.-Violoncello, Sr. Emilio León.
Mandolina, Mandola y Bandurria, señorita 
Antonia Ferrando.-Guitarra: Sr. Miguei 
Rodríguez.-Teoría de la Música, Solfeo, 
Piano, Armonía y Composición. Sr. Carlos 
M. Vallés.-Declamación, Sr. Elpidio San
cbez Agramonte. 

PRECIOS 

Piano......... .. .. ................................ $ 5.00 
Piano, curso superior..................... 7.00 
Solfeo, Teoría_y Dictado con un ins-

trumento .... .. :.. ........................ . 8.00 
Cada una de las asignaturas .A,rpa 

o Canto...... ............ ......... ......... 10.00 
Declamación .................. ............... .. -- 6.00 
Las dem as Asignaturas ......... ...... 5.00 

........................... wC" .... 
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CASA ~ 

I RE5TAURANT 
CAFE-LUNCH 
DULCE.R..IA. 
HELAÒO~ 

la Puerla 
·de 5ol 

ABJERTO· TODA·LA ~NOCHE: -

Plaza de la5 Ur5ullna5 e5q. a Dl acido 
TELf.A-9352 

Gran taller de intura en genera 
Decoració i vidriería 

La Catalana 
·Fabrica de Mosaicos 

DE 

' . . 

PINEDA Y Ca., S. en C. 

• 

SALVADOR 70 
CERRO 
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Cu ban . Telephone 

En dos lugares a un tiempo 

ENCONTRARSE uno en la Habana y al 
mismo tiempo en Santiago de Cuba, 

Santa Clara, Pinar del Río o en cualquier 
otro lugar de la Isla, es cosa que puede 
lograrse por medio del Teléfono. 

DESCUELGUE el receptor, llame al <<O» 
dando sus instrucciones a la Opera

dora de Larga Distancia, y en pocos minu
tos se encuentra usted virtualmente en 
dos lugares a un tiernpo. 

Su voz se transmite a su destino con una 
rapidez mayor que la de un relampago. 

Las rnillas que lo :-- eparan de la persona 
distante en · otra ciudad se eliminan por 
completo. • 

PARA sus ventas utilice u"tea ei Servicio 
. Telefónico. de ·Larga Distancia. 

Company 

COLCHONEJ, 
COLCHONETA.../, 
ALMOHADA./, 

y 
AfHICULOS ANALOGOJ. 

GUA5Cli Y :RIBERA 
SAN RAFAEL Y CON5UlADO 

M - 7063 

H.A.13ANA 
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ANY X HAVANA. AGOST 1922 

SILVERI 

MAYOLAS 

• 

NUM. 237 

.., _______ ..--......,. 
¡ _ . ./, 'T/; \l'r · .ú'E. -, ·¡;y._. : 
0\.CITA.r/'.J'• T'O..,".ú:... 

Prestig iós industrial 
catala. Presid.,nt p , 
s . r. 'del Foment Ca
tala, ent itat que 'co
m anda per ls via
ranys del naciona
lisme . 
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~nostra ;Qortada ~ 

Ptbut~ de !francesc Earsó 

M o r a v o r e t a l a n1 a r 

l!Iora uordu Iu mur 
ttnu uit be lhttta clara 
la nina lleia ·mruu umoru 
ute ua ili que ut'eutimauu 

al. tU. i&uba.!iuu f ilahuutt, 

~EUa costa Ue\1ahttna de la terra ca tM 

'-' la na.~ 1-a de aígues argentines, la de - nits de lluna clara. ~ Com me plau a 
\1ora teu rebrcr el bes de dolça at,nada. ~ 
Com me fas sentir 1•amor a la patrta esclM 
\?ít;ada. Costa gata a qui acarona la brisa del 
bell matí, í endormisca plaentment la remor 
de les onades, com cansó que en breçol ens 
canta\?a nostre mara. ~ com jo \?Ui torn~r a 
gaudir de la te\1a placidesa. ~ Com an~oro 
de tas nets la llum argentada í bla\?a que req 
tlecttn.qse en les casetes les torna colomes 
l}lanques. ~ Bata costa lle\1anttna de la terra 
catalana que tens per cattra· el mar, qu•enca1e 
ser\?a el recoro de nost1es glories passades. 
que tens per doser el cel més gat de les enq 
contrades, jo \?Ui gaudír del amor de la me\?a 
enamo2ada, \?ora, \?oreta la mar, una nit de 
lluna clara. ~ ~ ~ ~ 

~ere "Soquet. 

¡----------------------~·~--------' 
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CARNET D'UN 

La Lliga Regionalista ha celebrat els dies 

8 i 9 d'aquest mes un seguit d'actes solem

nes. De primer una Assemblea de diputats, 

regidors, al'caldes i presidents de centres ad

herits al partit. Després un mitin i de se

guida un apat monstre. 
En l'assemblea de representants foren vo

tades unes conclusions que recomanaven la 

intensificació de la propaganda nacionalista 

i que - cosa important - assenyalaven el 
desitg dels reunits que la Lliga no participés 

en cap altre govern sense una promesa for

mal de començar a resoldre el problema ca· 

tala. 
Aquest darrer extrem era el ••clou'' De 

tota manera, fixant-se una mica en el redac

tat, hom veia que el's seus inspiradors o els 

sem formuladors havien volgut satisfer el 

{o"'rnidable corrent d' ooinió contrari a co• 

laboracionisme incondicional i a I' ensemps 

d~ixar a la Comissió d'Acció Política de Ja 

Lliga un amule marge per contrariar l'es-

mentat corrent sense que ningú pogués dir 

que havia faltat a una promesa f.erma. 
Creiem sense violentar-nos que un polític: 

l--a d'l--inotf'car el mínimum del seu patrimo

ni d ~ fn tur e o;; actuacions. T antmateix, des· 

préo;; de les tri ~tes experiéncies d'aquests da

rrers anvs. no sembla que oer al nacional'is

m.e H n11aui haver cao oerilt en afirmar ro

dnn::¡m.Pn~ f"11l~ no oarticipara mai més en un 

~nvP..rn d'E.(\n~nva sense que oreviament hagi 
,..,t-~t otnrqada una autonomia complerta a 
c~b111nya. 

Diem ai.xñ col-ll)cant-nos hinotéticament 

en el prooi terreny de la Lliga Re~ionalista 

que, segons declaració dels seus Estatuts, 

trevalla amb eines legals per obtenir l'auto· 

nomia de Catalunya dins d'Espanya. Per 

qué col-l'ocats en el nostre terreny, la possi· 

fiTI'ílt'K'íl®l®l®l®l®lti\ílt&l® lti\íltdll® l® t® l®lti\íl®llil 

BARCELONI 

bilitat d'una collahoració catalana en un 

govern d'Espanya adhuc d'una Espanya fe

deral, l'albirem tant llunyana que gairebé no 

gosem parlar-ne. L'en dema de constituir-se 

~nnombrables tasques de neteja, de redressa

ment, de cultura absorvirien abastament totes 

les activitats dels catalans. Adhuc, tempe

raments amb déria de grandeses (com el del' 

senyor Cambó) podrien trovar element ont 

sadollar llurs ímpetus. 
En el mitin celebrat per la Lliga el dia 

9 no hi hagué cap nota colpidora.. La ma

joria dels oradors volgueren defensar la res· 

cent actuació de la Lliga retreient les seves 

fe_te3 d'ahir. El sistema no és gaire recoma

nable. El contingut ideal' i huma dels par

tits canvia molt depressa. Es evident que la 

Lliga d'aque~ts quatre o cinc anys últims no 

és la mateixa de fa deu anys ni de fa vuit 
anys. O, si preferiu, és evident que el temps, 

les circumstancies que voltaven a En Prat de 

la Riba o al Dr. Robert són forca diferents 

de les que volten actualment a En Cambó. 

De manera que tot i admetent una perfecta 

continuïtat de la Lliga en la seva tactica i 
en la seva estratégia. pot perfectament ser 

que una i altra hagin esdevinQ'Ut ineficaces. 

També ahmns oradors al'-)udiren amb 

bla~ma a aquell" nacionalistes d'induotable 

h0.,.rl fé aue amb llur DP.s'iimisme i llur Ímf)a

r.i.tn~i_a no comprenien la tasca evolutiva de 

la Llisza. Aouesta al-lnsió anava dirisúda 

als natriotP.s de '"Acció Cat~lana". la nova 

forca política aue J,a comencat desde con

¡uiar-se en la Conferéncia Nacional Catala
na, als joves separatistes de ••La Falç". el 

grup de ••L'Estevet", etz. 

L'al-lusió era directa, peró no gens pre

Cisa. Tots aquests homes que estan discon

formes amb la política lliguista no poden és-
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ser acusats de pessimisme. Tenen fé en Ca· 
talunya. No tenen fé sinó en Catalunya. El 
fet que es malfien d'una solució federalista 
o que no creguin possible una transformació 
d'Espanya, poc té que veure amb la verita~ 
bl'e esséncia del problema cataLi. 

L' apat anomenat monstre fou un veritable 
.. to ur de force". La organització de la Lli· 
ga va fer gala de la seva poténcia i celeritat 
aplegant sis mil comensals en el Palau del 
Art Modern adés aixecat dins el clós de la 
Exposició d'Industries Eléctriques. Tota la 
honor cal atribuir~la als organitzadors, a les 
oficines, a l'a disciplinada obediéncia dels 
diputats i regidors. L' entussiasme patriótic 
no hi té art ni part. 

Molta gent s'ha proposat aquesta qües
tió: per qué ha organitzat la Lliga aquests 
actes} 

Es fa difícil de .respondre. Tal vegada 
no sigui única la causa; tal vega.da una mu· 

nió de fets l'ha iduída a fer noves decl'ara
cios i celebrar un nou apat monstre. No és 
inversemblant que la constitució d' .. Acció 
Catalana" 0 nt ha ingressat el ibó i millor de 
la seva joventut, l'increment que ha prés da· 
rrerament l'ideal separatista, alhora que l'a
menaça d'un govern lliberal decidit a fer 
mans i manegues en pro de la "Un~ón Mo
narquica Nacional", l'hagin induit a donar 
a.quest cop de teatre. 

Sigui com sigui, el nacionalisme de la 
massa cada dia esdevé més pur. La avorrí· 
ble "Unión Monarquica Nacional" morira 
amb vilipendi com ha viscut (el fracas dels 
actes de Sant Boi i de Na vas són síntomes 
excel~lents) . Cal trevall'ar sense treva. Els 
auguris ens són propicis. 

·CARLES SOLDEVILA. 

- Barcelona·, Juliol 1922. 

Catal a Nacionalista! 

.. APARTAT 771 

HAVANA 

Si vols que la llivertat ·de Catalunya 

.siga assolida tart o d'hora, contribueix 

per 3: . qu~·_els . nit:lS d' avuL de'ma . Sigan 

homes ·de profit per a I~ Patri a; 

. . . . 

ASSOCIACIO PROTECTORA -DE 
LA ENSENYANSA-CATALANA 

UN_A .PESETA . MESAL 

I 
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ELS PROPERS 
CATALANS 

Temps ensa que la colectivitat catalana 
de l'Havana ha donat paleses mostres de 11a 
seva vitalitat organitzant actes i festes amb 
magmfic esplendor; a voltes iniciades per uns 
i a voltes per altres, peró ~empre amb la ad· 
dessió de tots. Aquesta circunstancia ha fet 
que esdevinguessin d'una importancia ja· 
mai assolida avans. 

Aixís recordem la magnificéncia amb que 
foren cel-lebrades les festes i actes tant popu· 
lars com els del I 1 de Setembre i La Diada 
de Sant Jordi. ont tots a l'una, dames i ca
vallers, xics i grans, Siris i Troians, anarem 
a exterioritzar la nostra amor a l'a Patria llu· 
ny a. 

L' ectzit assolit ens posa de manifest que 
les organitzacions conjuntes, que tots els ac· 
tes cultural~ i patriótics que's cel-lebrin amb 
la equiescéncia de tots els catalans de bona 
fé, esdevindran d'una importancia resso· 
nan t. 

Es, doncs, llógic que no s'en organitzin 
d.' altres. 

Els dos apuntats ja resten com una insti
tució anyal. No passaran ja podser mai més 
les dates del 11 de Setembre i del 23 d'A
vril sense que els catal1ans tots, convocats per 
uns o per altres s'acoblin al redós de la San
ta Ensenya Barrada i ofrenin son amorós 
tribut a la Patria esclava. 

En mancaven encare dos. El tribut a 
Pau Clarís en la data del Corpus de Sang i 
I' organització dels Jocs Florals Catalans a 
Cuba. 

L'un és un deure de gratitut al prócer, al 
gran tribú que alia per elis anys de nostres 
cruentes guerres, la nomenada dels Saga. 

JOCS FLORALS 
DE CUBA 

dors, fou capdill i conseller, fou bras i cer
vell, fou heroi i martre a l'hora. Cal insti· 
tuir-la, la festa del seu Homenatje. 

La segona, la més gaia festa de nostra te
rra, la festa de la poesia, de la fé i de l'a
mor a la nostra parl'a resta ja instituída. I 
és que donem la nova amb una intensa satis
facció del deure complert. 

"Vida Catalana" els ha iniciat. No vol 
dir res aixó. F ou una sugeréncia i res més. 
A ella s'uniren tots, ~bsolutament tots els 
organismes catalans de l'Havana, sense pre
judicis, amb entusiasme, amb fé, amb verita· 
ble esperit patriótic cultural, i els Jocs Flo
rals Catalans de Cuba seran un fet ben aviat. 

Per a tenir-hi fé cal sol1s considerar quí 
són els integrants del flamant Consistóri, 
constituït sol-lemnement en la magna reunió 
del 1 7 d'Agost en el Centre Catala per nos 
altres convocada. 

President, el Dr. Claudi Mimó, el més 
gran prestigi de nostra colectivitat, el docte 
catedrtic de la Universitat Nacional, que 
compta els amics per coneguts, que arreu 
desperta la simpatia de tothom qui té el 

goig de tractar-lo. El'l ha d'ésser la brújula 
que'ns guíi, éll a~b el seu saber i el seu en· 

tusiasme sera el panell de nostra escomesa. 
Entre els del-legats de les entitats de la 

Havana, que són els que formen el Consis
tori, s 'hi tro va per el Centre Catal a el auster 
.Joaquim M un tal, pulcre escriptor, naciona
l'ista convençut, entusiasta defensor de les 
doctrines catalanistes. Home enter. 

Hi tenim el notabilisim periodista, llui
tador incansable, el f eco nd escriptor, un 
prestigi de les lletres patries, el director de 



la "Revista Parlamentaria de Cuba". se• 
nyor Josep Con angla Fontanilles, que vé re
presentant-hi a nostre volgut confrare "La 
Nova Catalunya". 

Hi tenim al Antón Claramunt, secretari 
de I•a Del-legació de la Protectora de la En
senyança Catalana, a qui es deu en gran 
part l' éctzit assolit per aquella Del-legació, 
quin entusiasme per Catalunya es bé prou 
palesat. 

Hi tenim al Eduard Masdeu, president de 
l'Orfeó Catala, p. s. r., qui sempre s'ha dis
tingit per la seva amor a la causa catalana, 
al notable artista Francesc Vilardebó, al en
tusiasta Lluis Casadesús, enamorat de les 
doctrines de llivertat, al insustituible Ilde
fons Sampere, destruidor de dificultats, al 
nostre representant el eximi pintor F ran cesc 
García Esquerré, home culte, auster, de clar 
juí. 

L'acoblament d'aquests notabilíssims el
lements en podem dir que és una victória 
nostra~ No . Es la victória de la Pa tria, 
ella que ens ha inspirat, ella que ens ha aco
blat per a fer-nos útils. Si el sentiment de 
la seva amor no ens hagués guiat a tots, eixa 
comunió d' el-lements no s 'hauria assol'it. I 
és que la Patria, mana. Cal obeir a la Pa
tria. 

Nosaltres, els de "Vida Catalana". no 
donem pas mercés als que s •han acoblat per 
a retrer tribut a la Patria en cumpliment del 
seu deure, peró sí que els en donem per ha
ver acceptat la nostra iniciativa, fent viable 
ara mateix, el nostre somni. Si nosaltres no 
ho haguessim fet, altres haurien sigut, tard 
o d'hora, perqué els sentiments d'amor a la 
terra mare es daten en tota oportunitat. 

A la feina, doncs, amb entusiasme i fé. 
Establim ja per a sempre la Festa dels Jocs 
Florals a Cuba. Seguim les petjades d'a· 
quells que temps ha volgueren establir-la 
G1mb tanta voluntat i fé com nosaltres, peró 
que no pogueren per dificultats que nosaltres 
podem véncer. 

La famosa Colla de Sant Mus, anys ha 
cel-lebraren ja aquesta festa, mes no s'ha 
continuat. Més tard el Centre CataM tam
bé els convoca novament, més no sorgiren 
efecte, per dificultats de moment. 

Avui ja no compten aquelles traves. Avui 
anem de cara a la llum. 

Tinguem constancia, qu~ l'éctzit vindra 
per bé de la J Patri a i ·de la ultratjada llen
gua catalana, la més dolça, la més gaia i la 
més formosa. 

PERE BOQUET DE REQUESENS 

Barcelona - P alau de Justícia 
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F E L I P 

PEDRELL 

El cable, amb son laconisme crudel, fa 
pocs dies ens va trasmetrer la greu nova. En 
fe)jp Pedrell morí a Barcelona a l'edat de 
e 1 anys. Per a tots aquells que' s preocu
pen del moviment artístic mondial, no és 
necessari dir-los que en F el'ip Pedrell fou 
una gran figura del art diví de la música. 

Nasqué a T""'rtosa l'any 1841 , i pod dir
se que gairebé sense mestres i sols impulsat 
per son a f any sens mida d'estudiar, va re
carrer el principi del camí de sa carrer a ar
tística. 

Als 29 anys va estrenar a Barcelona "El 
Ultimo Abencerraje", i desde llavors sem-

pre son enlairat esperit ha estat en constant 
activitat per a reportar beneficis al verita
ble art musical. 

De les seves produccions més notables el
tarem l'es óperes: "Quasimodo", "El Tassa 
en F errara" i els drames lírics "Cleopatra" 

"Els Pirineus". 

Entre ses obres !iteraries, cal citar en 
primer lloc: "Por Nuestra Música", "Los 
M úsicos Españoles antigues y modernes", 
"Los Músicos Anónimos" i el "Dicciona
rio técnico de la Música" i altres d'igual 
genre. 

Dirigí, amb notable encert i sabiduria, 
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"La Ilustración Musical Hispano Ameri
cana" i "La Música Religiosa en España". 

El buit que en el món del art musical' ha 
deixat En Felip Pedrell amb sa sentida 
desaparició, sení molt dificil d'emplenar, 
perqué en el temple del art que éll conreua

va, hi han molts mercaders. Son talent ex
traordinari no transigí mai amb el mal gust 
que_ per dissort impera entre les tres quartes 

parts del genre huma. 
Si genia~ i inspirat sigué en ses obres tea

trals, gran sigué dins del escabrós camp de 
la crítica; Fueteja de valent a molts mú

sics que passen per eminents i són sols uns 
mercaders que, mancats d'originalitat, imi
tén i plagien a músics antics dignes de tots 
els respectes d'aquells que tenen del art el 
concepte enlairat que's mereix. D'aixó que 

acavem de di~ en són bons testimonis en 
Puccini, en Giordano, en Mascagni, en 

'F ~ancheÚi i a_ltres comp~sitors italians que 
fan el ridicol més as_ombrós volguent imitar, 
sense conseguir-ho, a En Ricart Wagner, 

' el revol'ucionari més afortunat de la música 
moderna. En Pedrell els va combatre sem
pre a n'aquests músics, amb molt respecte i 
amb moltes proves que cap d'ells es va atre

vir a refusar. 
Catalunya, en primer lloc, i Ec;panya en 

. segon, no han fet a En Pedrell la iustícia 
.t au e' s mereixia son talent i sa insoiració . 

Diuen quiscuns, que no entenen res de lo que 

té relació directa amb el veritable art mu
sical, que En Felip Pedrell no era inspirat, 

i a n'aquests "savis" els hi direm que aquest 
eminent músic n0 hi tenia ca-p culpa de que 
en aquest món abondin tant els rutinaris i els 
comnlertament ignorants en materies de ve

ritable i exquisit art musical. Ben seg;ur que 
quant 1--agin oas!'at cinquanta anys, la mú

sica d'En F el'io Pedrell, ser a lo que és ara 

la música de Beethoven, de Wagner i de 

mqJts ~hres délJS del penta~rama. 

Per a que el llegidor es convenci de que 
~a modestia d'En Felip Pedrell e~a tant 
gran com son talent, citarem el fet següent: 

Rescentment el gran Pau Casals, volgué 
fer un xic de justícia al geni i a l'inspiració 
de En Felip Pedrell, executant -en un dels 
concerts del Palau de la Música Catalana, 
quiscuns fragments de "La Celestina", una 
obra inédita fins avui, que ni un sol empre
sari de teatres ha volgut possar en escena 
alegant tots ell's que sa presentació sería molt 

costosa. La nit en que aitals fragments es 
. tocaven en el Palau de la Música Catala

na, per la notable orquesta "Pau Casals", 
En Felip Pedrell es trava ba molt distant del 
sosdit Palau. Un amic d'En Felip Pedrell 
va veure'! i l'i va dir, molt sorprés i més ex
tra ,w <lt enc¿ ~a· --Com és aixó, don Felip';\ 

Vosté per aquí, tant lluny del Palau a n'a
qu~·;ta hora? Que no vol sentir la seva mú
sica? I a tot aixó En Pedrell' respongué: 
-Fl meu cor i el meu cervell ja l'han sen
tida moltes vegades aquesta música que avui 
el gran Pau Casals executa amb sa admira
ble Òrquestra, i no vaig a sentir-la d'a prop 
peraué comprenc que l'a meva preséncia en 
el Palau de la Música Catalana, aquesta 

nit, restaria mérit i imoortancia a la tasca 
admirable d'En Pau Casals i la seva or
que!"tra. I pod ben creure que si quiscun 
mérit té aquesta música, és molt petit com
p3.rat àmb el mérit i l'importancia que te 
la tasca d'aquest gran músic catala que's ano 

mena Pau Casals". 
Deu vulgui que a mida que el temps pas

si, els indiferents .d'avui arrivin a conven
cers de que En F elio Pedrell ha sigut un. 
músic inspirat, un crític eminent, un musi
c·1~ra f de fama mondial1 i un artista de cor, 
en la més enlairada acepció de la paraula. 

MIQUEL VILADOMS . 

____ I 
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IDEARI PATRIOTI·C 
"Acció Catalana" ve a establir un con~ 

tacte constant amb els seus adherits i amb 
tots els catalans conscients de llur nacionali~ 

tat. Les conclusions proclamades a la Con
feréncia nacional catalana, són ensems el seu 

ideari patriótic i les normes de l•a seva ac

tuació. 

Deixondir la consciéncia dormida de 

molts catalans; predicar un dia i un altre i 
tothora, amb la veu poderosa de l'exemple, 

una vida intensament catalana; oposar~se a 

qualsevol mascarada que intenti disfreçar

nos, ni que sigui prometent aventatges ma

terials per ·Catalunya; dir-se i ésser radical

ment nacionalista, sense ésser ni dir~se mai 

regionalista ; convéncer tots els catalans que 

de patria no en tenim més que una, i treva

llar per tal que e!tla lliurement determini 

com ha de constituir~se: aquesta tasca -

llarga, perillosa i ploriosa - és la que "Ac

ció Catalana" s'ha imposat, i a la qual invi· 

ta tots els catalans que sentin com un afront 
la situació aètual de Catalunya. 

Som en estat de guerra. Trevallem doncs, 

per tal que Thora de l'a gran batalla arribi 

dema mateix, i avui, de la trinxera estant, 
enfortim~nos Ï desgastem I' enemic. 

Catalunya no té exércit, ni esquadra, ni 

tribunals, ni ministres, ni colónies, ni pro~ 
tE>r.torats, ni d.e~orestigi internacional. Ca

t~lunya té ~na llengua, una literatura, un 

dret, una hi!5tória, un trevall, una riquesa, 

u~ esperit democnític i, per damunt de tot, 

una voluntat nacional que va fent el seu ca

m~. Fres!';ar aquest camí és la tasca d"'Ac
ció Catalana' • . 

Els Cllt::¡ l•ans són els únics compatriotes 

n.ostrè!;. Els nacionalistes de qualsevol par

tit oolític, són demés els nostres amics, vol

dríem que fos$in el$ no$tres a,dherents : eb 
• 

catalans encara no nacionalistes són la r.aó 

més gran de la nostra existéncia. La tasca 

més profitosa que cal fer és la de naciona

litzar el nostre poble, de donar-li a cada ca· 

tabi el sentiment de dignitat nacional, amb.· 

el fi que sapiga mantenir~la sempre, ont cal

gui i com convingui, amb el mateix braó 

que mantindria la seva personal. Havem 

despesa tanta de paciéncia que j& és hora 

que se' ns acabi. 
Passi el que passi, "Acció Catalana .. se

guira sempre la via que s 'ha marcat, fin~ 

arribar a la victória. La seguira més depres

sa o més poc a poc, segons les forces que tin· 

gui a cada moment; meditara tots els seus 

passos, peró · un cop donats no es fara mai 

enrera. Cal donar a 1' actuació nacionalista. 

una seriositat, una austeritat absolutes. "Ac

ció Catalana" mai n~ fara promeses que no 

compleixi, ni mai que amenaci no romandra 

amb els braços creuats ni amb el puny en
laire. 

Ningú no sent amb entusiasme més sincer 

que nosalhes les idees d'ample confraterni

tat universal. Per aixó mateix, en I~ bella 

dança dels pobles, volem que la ·nostra . pa- . 

tria hi entri com a gentil :balladora, no ·pas 

que de lluny estant l'esguardi, a travers de· 

finestres reixades, tot feinejant a ·t'obrador o 
a la fabrica .. 

Els interessos paCten i transigeixen; "Ac• 

ció Catalana", que ·només de-fensa ideals. ni 

pacta ni transigeix. La po-lítica de concilia

ció, d'efusió, d'insi~ceritat. no és pas l'a se• 

va. Tampoc ·no ho és a.quella altra, aparent

nient extremista; del· tot o res, la aual sem· 

pre es queda · en el res: "Acció Catalana~' 
no esta pei dilemes: ·la ·seva política ·és la 
del fol. 

(De .. Acçió Catalana .. , de Barcelona) . 

rl1 
~ 
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.LLUNA PLENA 

Lluna plena, lluna clara, 

qui t'ha dat la formosor 

i la gracia de ta cara 

que és un mar de resplendor~ 

Mai t'he vist tant riallera 

ni d'aspecte més gentil', 

mal t'he vist tant joganera 

ni en les nits del mes d'Abril. 

Cada nit de mar quieta 

m'has sorprés en solitud 

i m'has fet la rialleta, 

rumbejant ta plenitud. 

Amb ton bes duus cada dia 

un ruxim de dolç perfum, 

amb ton bes ve l'alegria 

que és esclat d'amor i llum. 

I en el bany de ta llum pura 

com descansa mon esprit!, 

i encisat per ta hermosura 

com et mira fit a fit! 

Pel somriure de tos llavis 

VORA LES ONES 

·em retornen a la ment . 

I 

beHs records que punyents glavis 

m'esborraven lentament. 

M'ets plaent en nits velades, 

escampant arreu gnsors, 

fent plorar a belles fades 

perqué volen tes clarors. 

M'ets plaent en nits serenes, 

tramutant el firmament, 

destenyint en les carenes 

les rojors del sol ponent. 

Peró més h0 ets encara 

quan amares mon esprit 

amb els raigs de ta Hum chua 

bo i mirant-me fit a fit ... 

Vina sempre, lluna plena, 

vora pl mar encisador, 

cada ni!· fes-me l'ofrena 

de ta pura resplandor. 

T r'Üni Ma. T orrebaja C asanovas. 
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PO LITI CA 
Entre els partits que avui trevallen per a 

a~solir l'a llivertat de nostra Patria, consi
derem el més encertat i de millors mitjans el 
nou contingent que amb el nom de "Acció 

Catalana' ha sortit a la palestra. política com 
a ronsequencia de la Conferéncia Nacional 
Catalana, a fi de mantindrer i portar a la 
practica les radicalíssimes conclusions de 
la patriótica Assamblea. 

Homes de sentit pnictic integren el nou 
partit. A ell hi porten d coneixement orga
nitzador aprés a la Lliga i l'esperit de rebel
dia de la jov·entut. 

Hi ha que esperar-ho· tot d'aquests ho
mes. 

Creiem que son · ds més indicats per a 
orientar la lluita nacionalista. 

El seu portaveu "Acció Catalana", és 
redactat per homes de val'úa en plena joven
tut. 

En Rovira i Virgili, l'autoritat més va
liasa en política internacional i en plets na
cionalistes. 

El nostre Carles Soldevila, que tant bé i 

CATALANA 
tant sincerament ilustra, amb son "Carnet 
d'un Barceloní", a nostres llegidors. 

En Ventura Gassol, l'exquisit poeta. ' 
I nostre company d'infantesa, En Joan , 

Draper, poeta i literat, polític profón, cres
cut al escalf de l'a Lliga, assabentat dels seus 
mitjans de lluita, quines ensenyances seran 
posades al servei de la causa radical. 

I el partit és acapdillat per homes de cer· 
vell tant clar i de conducta tant diHana 
com En Nicolau d'Olwer, En Pi i Suñer, 
En Bofill i Matas i altres, tots en lo millor 
de sa vida i ·en plena capacitat intelectual. 

A mans d'ells havem d'esperar que nos· 
tre problema nacional, s'orienti dret al 
triomf. 

"Vida Catalana", que sempre ha servat 
per els homes directius de la política catala· 
na Ileal amistat, se' sent avui enjoiada al po· 
guer explicar a sos llegidors els nous via· 
ranys que empren el nostre ideal i poguer 
gl'osar les virtuts dels nous orientadors de 
nostra .lluita. 

BONAVENTURA DE PONS 

Montserrat 



DES DE BARCELONA 
INVASIO TERPSICORICA 

En arrivant les caldes d'istiu, quan als 
camps rogegen els blats sinó han caigut so .. 
ta la falç page.§a; quan als blocs de calen· 
dari resten pocs fulls demunt el 24, festivi
tat de Sant J o.an, el fidel deixeple del mar
tre del Calvari a qui fa perennal companyia 
el xaiet tant fidel com el seu amo, escl'ata 1:n 
l'Estat ca tala, la feina d'organització, les 
els pits de la jovenalla barcelonina el dalé 
presoner, I a fatlera per donar una alternati
va al cos i a l'anima. 

Cada espai que deixen el's quatre xan
frans de dos carrers encreuats, en el nostre 
Eixamplis, es fa mereixedor del guarniment 

d'unes banderetes, quasi semore catalanes en 
sa totalitat, poques vegades alternant amb al

tres banderetes espanyoles. 
Els vehins que encare tenen humor, que 

és resisteixen a sotsmetre' s a les demandes 
de la senectut, aclucant-se devant les grisors 
de la realitat, es fiquen la ma a la butxaca, 
reuneixen un grapat de pessetes, compren pa
per de colors al establiment d'un soci a tot 
gasto, doncs no manca mai un adroguer a la 
Comissió organitzadora; fil d'empalomar, 

couen una olla de pastetes, fan ~revallar l'es 
estisores i vesteixen les seves vivendes amb 
colors vistosos, sorgint-les amb banderes pa· 
pereres que'l sol de<:coloreix amb quatre dies 

de Poitar les fit a fit. 
El primer mestre d'obres deixa taulons, 

aixecant-se un cadafalc pels músics, és pre· 
cisa tanta abondor ·de paper pintat. Un ma
nubri d'aquests que' s fiquen al cervell a co
pia de repetir canÇons 1 tonades sarsueleres, 
són causa de que més d'un matrimoni de cos
tums moderades o de muscles agotats per 

l'esforç de una tasca superior, que dorm amb 
el' balcó overt, renegui de la saragata que 
allunya de la arcoba a Morfeu. El manu
bri, doncs, ompla la festa en l'espectacle sen
se celatges que s'interposin entre els devo~s 
de Cupido i les estrelles del firmament. Les 
parelles, abraçades, es fan dúctils als ma-

. naments del pianista. 
La orquestra dóna certa mena d'impor

tancia al ball' nocturn, i si bé és cert que no 

acostuma a filar-se molt prim. ni es fa ri· 
gorós el cumoliment de lo estatuït per la Co
missió de ball, s'hi veuen millors vec:tits, més 
capells i més cares empolvades. I s'hi plega 
més d'hora, que'ls músics no acostumen do

nar compassos de propina, que no siga en fi
nalitzar ia primera part, i en acabar-se la 
contracta. 

Les víctimes d'aitals disbauxes fraternes, 
que'ns aJlunyen cada jorn més dels cops de 

pedra tradicionals, de les batuces col-lecti
ves de barri, són les "mamas" de les xico
tes ballaires. s· adormen amb un caramel a 
la boca, assegudes demunt la cadira que ha 
devallat del pis ont s'ha anat de<;capdellant 
la seva vida que va ja a la devallada. 

Aqueixes són les víctimes vissibl1es. Hi 
ha més víctimes, quin sacrifici es desenrotlla 
en I'indgnit: snn les xicotes amigues de 
T erpsicore-, que'ls pares entenimentats o 
ràmpelhits, no deixen esplaiar, condemp· 
nant les al cilici del llitet de monja. 

]. COST A I POME:.S. 

.. Barcelona, Agost de 1922. 
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Carbó de Francesc Bars6 

--·--. .; . ~ ~~·: I' 

ENRIC CASANOV AS 

Excel-lent artista, director d'escena del Grop Catalunya de 

Santiago de Cuba, qui de pas cap a nostra Pa tria resta uns 

dies entre nosaltres. iBon viatje! 1 .... a r€-veure! 

I ~ 
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D'En EJgar Allew Poe 

Una nit tramontanosa ·mentres trist cansat estava 
fullejant classiques obres de doctrines ja perdudes, 
encorvat boi m'adormí a, quant un truc me deixondí a, 
com d' un angel1 que venía i sorprendre!m pretengués: 

de ma tendra, delicada, vaig pensar' aquest truc és .. . .. 
Aixó vaig creure' m . . . . . i res més . 

Melangína evocadora I D'un desembre fou la hora, 
tots els mobles de ma vóra tétrica ombra havien extés; 
ja'l nou dia esperançava i enva'l meu esperit lluitava, 
perqué'l llibre l'anyorança de Leonor, morta'm tregués, 
d'aquell' ser quin nom els angels en llur. parla havien imprés. 

Aquí fos per sempre més. 

I una extranya, repentina, ondulació de la cortina, 
va espantar~me, va emplenar-me, d'una por jamai soferta; 

així avui mon cor encara, oblidant volguer no para, 
d'exclamar: quí ha trucat ara, és a-lgú que vol ~cés; 
una visita tardana que al meu quarto vol accés. 

Es qui truca . . . . . i ningú més . 

Poc a poc, mon ser calmant-se de la pó va sereriant~se, 
vaig dir: Senyó o Senyora, perdonau~me si us he ofés; 

tant suaument na qui venía que sa ma no presentía, 
puig vos dic que mitj dormia, demanant al quarto accés; 
vaig obrir de bat la porta perqué la visita entrés. 

Peró ombres i res més. 
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I enfonsat a l'ombra intensa poc a poc s'omplí ma pensa, 
d'estrany.) somnis i duptosos qu'un mortal' no ha somniat més; 
pró'l silenci continuava; la quietut senyal no dava, 
rols el nom se pronunciava de Leonor ben dar entés. 
Leonor me repetia l'eco com si lluny anés. 

Aixó ~ol. . . . . peró res més . 

Ardent m'anima i absorta fent-me enrera de la porta, 
vaig sentir senyal més forta fent-me dir confós, sorprés: 
quelcom hi ha que a la finestra ha caigut mov:ent la fresa; 
dec mirar o'brir la porta que la clau del misteri és; 
doncs quiet i atent escolto que'l misteri esta sorprés . 

Peró'l vent era i res més . 

Vaig tira'l' baldó i a l'hora amb sorpresa esfeidora 
va entra un . corp manifestant-se dels romantics temps primers ; 
no's para al sé en ma preséncia ni'm va fer cap reveréncia, 
i amb accent altiu i noble d'e marquesa o de marqués, 
va posar-se dalt la porta, va ajupir-se sens dir res. 

Va mirar-me, i . . . . . res més. 

I en mon fosc visatje estalla, freda com1ca rialla, 
per I' august i aspre decoro que rau cell portava imprés; 
O bé al punt tallo ta cresta, humiliant t'altiva testa, 
veU, malalt, rónec espectre de la fosca i dels xiprers. 
A la costa Plutoniana vull saber son nom quin és . 

L'au va dir-me . . . . . 1 ama i més ·. 

Al nota amb tal senzillesa el nocturn aucell discorre, 
ni que cap resposta clara dins el seu discurs portés, 
sentí l'anima confosa, puig que cap ser a dir gosa 
qu' au tant negra i misteriosa al llindar se li posés; 
qui del bust d'una escul'ptura aucell o bestia així parlés. 

Amb l' endressa: 1 amai més . 



Pró del bust l'au no's belluga que a la nova malestruga 
hi ha la vida, hi ha I' esséncia de son anima sospés; -
frueix absorta i no s'atança. boi dient per ma recansa, 
qu•altres aus com ma esperança primer qu'ella el vol han prés, 
que al dema com ma esperança fugira all a ont ella n'és. 

I en car deia : Jamai més . 

:¡. :¡. :¡. 

Mut, corprés a l'a contesta tant al hora manifesta, 
vaig pensar: l' inconsciéncia per éll parla i no entent res, 
és lo plany que per mal astre va sentí un jorn en desastre 
tot seguint d'un amo'! rastre de tragedies sota'! pés 
al compas de les absoltes del seu pervindre malmés . 

Amb I' endressa : Jamai més . 

Peró'l corp servant encara'! riure en fló a la seva cara, 
devant d' éll i de t'estatua la poltrona hi vaig dur amb pés: 
als coixins vaig enfonzar-me, pel moment reflexionar-me, 
i als vells temps vaig transportar-me perqué son llivre'm digués, 
del aucell negre i fatídic lo missatje desentés. 

Amb el símbol : Jamai més . 

Seient quiet com erta roca sense desplegar la boca, 
dels ulls fers l" esguart sentia com si dins mon pit cremés. 
Amb greu ansi a l'aguaitava, mentres mon cap reclinava, 
al vellut que lluentejava del quinqué al fred, palid bes, 
com si amb plany de la nit tétrica lo misteri il-luminés. 

També dient-me: Jamai més. 

:¡. :¡. :¡. 

Crusa un peu l' alfombra i l'aire' s torna espés i plé de flaire, 
com si un ser diví invisible I'incenser :balancejés: 
qu'un missatje d'e Déu sí a que per sos patjes m' envía; 
respont prest; respont i avía de mon cor lo doló extés; 
¡respira! . . . . a son pit enterra '1 qu' el recort de Leonor és. 

I éll tornava : Jamai més. 

' 
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Sabi - vaig dir, - esprit del Mal, augur, diable o animal: 
si una idea temptadora o la tempesta é~ qui t'ha empés, 
en aquesta desolada, tristament platja encantada 
i a ma tragica morada, de ta veu quedo sospés, 
diga'm si a Gileat hi ha '1 bcil'sem per mon tor de doló encés. 

L'au seguí a: Jamai més. 

Sabi - vaig dir - esprit del Mal, augur, diable o animal; 
rJel' aquest Deu qu' els d0s aimPffi, per aquest cel damunt e:::.. i. és; 
per aqr.Je~t dubte qu'em flagP.lla, si a n'aque~t. uon o en alt c.1' estrella, 
dígam :o.i hi .ra aquell.:--. d ~mi.:r1b i en mon pit la veuré més; 
parla, doncs, qu'a la resposta el' meu jo queda sospés. 

L'au seguí a: Jamai més .. 

~ ~ ~ 

Siga'l mot la despedida fera o au i desseguid'a 
torna enrera a la teqt.pesta o a la fosca dels xiprers, 
ni una ploma '1 recort sí a pel qu' en va son cor t' o~ría ; 
deixa'm sol ·amb ma follía qu'el llindar ton puesto no és, 
treu el bec qu'el meu cor sagna .... bé ho mereix qui n<Y t'.ha ofés. 

L'au xisclava : Ja mai més. 

Peró'l corp amb mi s encara i resta encara, resta encara, 
a l" estatua de Na Pallas com si fos son puesto exprés, 
i en sos ulls té 11' aparensa del Malvat que somniant pensa; 
damunt d'éll la claró's llença i ombra greu a terra ha extés. 
De 1 'eterna, fatal ombra, ont mon ser caigut hi és: 

Podra alsar~se? . . . . . Jamai més . 

JOAN PARELLADA SEGURA 
íf raducció di recta. 
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TRAGICOMEDIA 
Altra volta tornem a esser-hi. F a pocs 

dies que'ls senyors emperadors del sabre, els 
1 eterns vils del militarisme, Varen fer la CC

media de camviar els actors de son tragic 
escenari. va ren llençar als quatre vents l'a
legre nota de que repatriaven uns quants mils 
homes, la meitat malalts moral i físicament 
per 1' a:bandono criminal' de totes les regles 
higienistes, i suara ens anuncia el cable la 
trista nova de que seran embarcats uns 

quants mils homes més per a seguir la farsa, 
per l'indefensió criminal de totes les regles 

Altra vegada, uns quants ··homes en plé 

esclat de vida, moriran tragicament sota el 
sol d'Africa, per qué aixís ho .. exigeixen els 

que res tenen que perdre, els ambiciosos d' 
augmentar son grau en l' escarafó de sa inú
til carrera. I altra volta ploraran 11es mares 
la pérdua de sos fills, i als pares se'ls encen
dran les sangs. Mes la tragicomedia segui
ra son camí. Malhauradament, el poble qu-e 
ho és tot esta mancat encar de civisme. 
Ouant la guerra europea varen enmiraUar
lo amb la déria de que's lluitava per la lli
vertat dels pobles, quan 10 que' s feia era 
matar gent criminalment, i enriquir-ne a uns 
quants sens escrúpuls que no els avergonyeix 
el seu benestar a despesa del més gran dels 

crims humans. 
A Espanya se'ls enmiralla amb èl dret · 

de civilització primer, suara aínb ·el dret de 
veniança. I per qué no hi . enviara·n ·a ven

jar-se als professionals de la guerra? Ats 
que cobren per manejar els fusells i els sa

bres ~ Per qué no fan una tria dels que sen

ten Ja necessitat de guerrejar? 
Mnlt P.ns e"5Ctranya que· encà.r d'uri la far

sa. Malhauradament el pobre poble és ·en
ca~ un ignorant. · dèstiñat · eshí ·en car a és!er 

J•eterna carn de canó. Esplendors, sol1emni· 

tats, cerimonies que diverteixen i enardeixen 
al poble, que'l ceguen amb vius colors, amb 
el brillar dels galons i d'estrelles que són 
miquetes del poder reial, !t' aturdeixen amb 
el soroll de fusell's i medalles, de trompetes i 
bombos, i infiltren el diable de la guerra 

en els sentits excitables de les dónes i en 
creença infamable dels joves. Els arcs de 
triomf, les representacions militars en les 
places el passar dels que van a morir i que 
caminen triomfalment vers l' abim precisa
ment perqué són joves i forts, i 11es aclama
cions a la guerra, i l'orgull que experimen• 
ten els humils aiupint-se devant dels amo~. 

I en tant, qué fan els poetes, els cantors, 
les grans veus? "Qué 'fan que no eduquen als 
pobles a sublevar-se contra aquests lladres 
de sang huma~a. Es hora ja que a tot-arreu 
del m..;n els ed'ucadors de mult·ituts, els mes

tres d'estudi, els pa.res en ses Nius, invectin 
als homes aue és un . crim imperdonable el 

matar-se. Ou~ tots els homes tenen dret a 
la vida. i no hi ha aui tingui rahó per a 
fer matar els uns als ·al'tres. 

La trama tragicómica és va fent pessada. 
Per auant s'esperara el mirar vers la claror, 

el mirar a la veritat pura) 
La ge.sta ~és .gran .que donaran els pobles 

.sera el iorn au~ tothom sigui antimilitarista. 
Pró oer assoli~ aa~est fet. es fa precís mol
t::~. e:d11caci~ en an1;est sentit. Els nare~. en 
Jto~ el~ C0'1'l''w;:¡_r !;r~brP!; i rPv.;lv<>:r5 al~ infant~ 
incul~ant-P]!;-hi. le" d~]P.ntl"~ irl-ees bP.li.oues, 
{>." nr;cís nnP.•ts hi ~omorin llibres ont se oar-

1( r.l~r. ont la_ ger~a~<?r humana sigui el. seu 

emblema. 

OL!NDO /. FERRER. 

}?O"l 
:~~ 
CAJ.~t.f11A 
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L'A R B 
L'arbre és el nm del cantic i del' vers; 

palau esmeragdí d' aucells cantors; 

déu brolladora arreu del umvers 

que l'omple d' armoníes i de flors. 

Es salterí que els vents trempen al pla; 

és l'ombra del istiu, és foc d'hivern; 

és nau que breçoleja l'occea 

i del Calvari al1 cim confón l'infern. 

Es arca en el diluvi i ram diví, 

pregó de pau en mitj dels revoltats; 

mes. . . ai! en els palaus té un trü:t destí, 

essent seient reial de malvestats . 

R 

Era jo nin . . . . una mare el seu dolç nom 

hi ungleja en un plansó d'un bell jardí: 

morí després . . . . pró al món encare hi som 

un fill plorant 1 .... un arbre que's marcí. 

'Home, qui nías al1 teu pit rencors, 

quines lliçons al arbre hi apendras! 

dón fruits als seus butxins colpeiadors, 

llenva al foc, viga al sostr.e, taula i JaS. 

Es l'arbre com l'altar de la Natura: 

dessota d' éll hi raJa el nu ressant; 

i l'a ub ada formosa de blanura 

rosa.ris de rosada hi va dexant. 

L'arbre, aue a\'Ul plantem, dóna dema, 

fent de breçol al auceHet cantaire, 

Sl es oliver.a, treva al barallar, 

i s1 es llorer, corones al trovaire. 

Pl1antem-lo, empró, a l'arena dels deserts, 

per a que el pobre I~i trovi un bell consol: 

fem-lo creixe amb ufana, i els seus fruits verts 

ser;ÍTJ men,ar del orfe om v1u ~ñl. 

Plant,.m.-lo tots al cor d'e Catalunya 

l'arbre de les minvades lli vetats ..... 

Tots vóra d' éJI, ou e l'hora no es pas llunya 

de tornar als glbriosos temps passats . 

E 

Guanabacoa, Juliol de 1922. 
/ oan Sellarés, Escolapi. 
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D .. EL MEU 

J acksonvile, ciutat amencana de l'Estat 
de la Florida~ quina escassament compta 
amb .c·ent mil habitants, em causa una im
I- rP.~sió força agradable, amb sos edificis 
alts, sense arri var de bon tros a l'als~ ria dels 
"rasca-cels" de Nova York, bancs i hotels 
grandiosos, de luxo magnificient i d'interiors 
decorats i amoblats amb refinat gust i rique
sa, demostració palesa de sa gran impor
tancia comercial. 

I durant els pocs dies de ma esta
da a l'esmentada ciutat floridana, vareig 
poguer-me fer carrec, gracies a un inesperat 
"cicerone", el senyor Manel T relles, un as
turia tot amabilitat, sencillés i inteligéncia, 
de tot quant acabo de fer constar, aixís com 
també visitar la ciutat i ses afores. 

El' senyor T relles, fou gerent durant molts 
anys de la fabrica que 'ls senyors Cues ta i 
Rey, importants manufacturers de tabacs de 
W est Tampa, tenen a la ben agradosa .ciu,.. 
tat de J acksonville. 

I mentres passejavem per fóra de lo que'n 
podríem dir cor cie la ciutat, mon amable i 
correcte acompanyant tot assenyalant-me 
una barberia, em digué: 

-Esta barberia es de un paisana suyo. 

-Ah, sí!, exclamo jo amb c-erta admira· 
ció, i com que queda aprop de l'"Hispanish 
House", penso que a l'endema al matí l'hi 
aniré a fer una visita, com aixís vaig fer-ho. 

Es un barber baixet, d'uns trenta cinc 
anys, de front ample i ben marcada vivaci· 
tat al mirar i mitj calvo. No sé per qué pen· 
so que no pod ésser altra cosa que barber o 
sastre, el seu tipo aixís m'ho fa pe_nsar, i a 
mida· que anem parlant, i en quin par l'a· 
ment no deixa un sol moment la paraula (i 

"CARN.ET" 

jo no soc pas dels que parlo menys, quant 
m'hi poso I) 

I parlem de l'Havan·a, de la colónia ca
talana, i em pregunta si coneixia a la. que 
fou admirada actriu del teatre Catala, Na 
Ange'lina Pagés, qui permanesqué quiscun 
temps a J acksonvill, ont enmarida amb un 
perua, i donant un salt, parlem de Barcelo
na, de Catal'unya; és a dir, éll gairebé ne 
malparl'a, puig que per alabar a Nordaméri
ca, trova defectes i més defectes a tot lo 
nostre, a lo de casa ... 

Una nena d'uns déu o dotze any3, qui 
porta de la ma a una criatureta, interrompeix 
la peroració de mon amic, i després de sa
ludar-nos en inglés, l'hi diu al deixeple de 
Fígaro, en correcte catala: 

-Diu la mama que faci el favor d' arre
glar els cabell!\ a la meva germaneta. 

¡ Quína al'egri~ •. quina satisfacció m'ha 
causat la noieta de cara intel-ligent i fac
cions correctíssimes, i sens poder·m· en estar 
l'hi pregunto ~ si ·és catalana. 

-Sí, senyor, i de Barcelona, - em col\· 
testa tot seguit, com extranyant-se de tro
var-se amb un desconegut paisa. 

A vans de . despedir-nos ens dirigim a una 
propera "barra", ont ens prenem dos vassos 
de .cervesa sense alcohol, a causa de la .. llei 
seca", i sense poguer pair ses manifestacion• 
que jo he considerat b~n poc afalagadores 
per a nostra Pa tria volguda, l'hi dic: 

-Algú que vos sentís creuria que en 
aquest país vos heu fet milionari, i que a 
casa nostra, al any orat terrer, vos moríeu de 
fam, puig que d'altra manera no s•explica 
que malparleu de al'lí ont vareu néixer' de la 
nostra terra, emperó ho feu d'una manera 
tant poc rahon.able, ,gue si . en el fons no vot 
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cregués un bon cataLi, em faría el carrec de 
que no esteu prou bé del cap ... 

I m'explica les vicissituts, les calamitats, 
el's deutes que encar té, lo que ha lluitat i 
lluita per a poguer anar "endevant i tirant", 
amb tó confidencial i amb cara entristida. 

I en sa cara s 'hi dibuixa un rictus de tris
tesa, d' anyorança ... 

Mentres em dirigia envers el meu quar
to, pensava que era un de tants que no co
neixen la sabia i patriótica senténcia del 
Apostol de les llivertats cubanes, En Josep 
Martí: 

Nu es tro vino sení agria ; per o es nues
-"Bueno", adesiau, i ja veurem si en- tro vino". 

car pensareu aixís quant ens trovem per allí GASPAR CASTELLA. 
baix ... per l'Exposició d'Industries Eléctri-
ques ... Havana, 1922. 
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C A ·T AL u · NY A 
AL C. S. C. No. 1 DE L'HAVANA 

Redoblen els tambors, la p#ria ens crida. 

Ja passen els guerrers vers la batalla, 

Carregats fins al cor amb la metralla 

Que l'odi i le$ passions oblida. 

Ja ha passat aquell temps de nostra vida, 

aqueU temps tant hipócrita i canalla ; 

Catalunya des d'ara ja no calla, 

Despertem-la companys, qu'esta dormida. 

Per l'hon~r, per la pau de nostra terra, 

Mantinguem sempre ferma la memória, 

Conservant a ciutat al pla i la serra 

Les pagines· glorioses de l 'história. 

O sinó lluitarem al peu de guerra · 

Fins que lliures cridar paguem ¡ Victória l 

Barcel'ona, Juny de 1922 . 

, .... 6' 
CA:[ • A 

Manel V alldeperas. 
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COMMEMORACIO 
DEL 11 DE SE.TEMBRE DE 1714 

DIA 10 DE SETEMBRE A LES 9 DE LA VETLLA 

Vetllada teatral en el FOMENT C' ATALA 
organitzada per la SECCIÓ DE PA TRIA, CULTURA I 
PROPAGANDA, amb la cooperació de la Agrupació 
Artística de Teatre Ca tala BOQUET-VILARDEBÓ. 

Representació del drama historie en tres actes 

UN QUEFE DE LA CORONELA 

DIA 11 DE SETEMBRE A LES 9 DE LA VETLLA 

Sol-lemnial Vetllada en el CENTRE CATALA 
en la que hi faran us de la paraula, entre altres, 
el eloquent orador representant al CongréR Cuba 
DR ÜRESTES FERRARA i els fervents prcpagan
distes del Nacionalisme Catal a EN JOSEP LOPEZ 
FRANCH i EN PERE BOQUET. 

Vida Catalana asistira amb llur estandart als 

sosdits actes 

NO HI MANQUIN ELS CATALANS DE COR 

~~----¡ 
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t o ' AC I D ' ALLA 
CONSISTORI DELS JOCS FLORALS 

CATALANS DE CUBA 
En la reunió cne tJvgué lloc el dia 1 7 

d'Agost en el Centre Catala, amb assistén
cia dc. tots eh- Del legats de les entitats ca
talanes de l'Havana, dels Presidents de les 
matejxe~. . dels Presidents de les respectives 
seccjons de Cultura i de una nodrida repre
sentació de les Escoles Pies, representades 
per nostres volguts amics els entussiastes ca
talanistes Reverends Pares Trini Ma. To
rrebaja Casanovas, J. Sel'larés i Jaume Pe
relló, queda constltult el Consistori dels 
Jocs Florals de Cuba integrat per els se
güents: 

President: Dr. Claudi Mimó; Secretari: 
Sr. Pere Boquet: Del-legats: Srs. Joaquim 

I Muntal per el Centre Catala; Eduard Mas
deu, per l'Orfeó Ca tala; Antón Claramunt, 

Societats Catala11es 

Centre Catala 
El diumenge dia 1 3 tingué lloc un l'lui

díssim ball pel qué's vageren roblerts de con· 
curréncia els .el-legants salons d'aquesta en
titat. 

Continúen am'b un éctút creixent les vet
llades familiars que tenen lloc tots els di
lluns. i en l'es que s'hi acobla lo més florit 
i ~"i de nostres _damPs i dami.sel-les. 

El diumf':n~P. rlia 20 la not;).bilíssima con
certista Na Hil da F ortuny, don a un recital . 
de piano, executant meravellosament totes 
les composicions que integraven el progra
ma. 

Nodrid'a concurrénciil assistí a n'aquest 
acte, qui ovaciona sorollosament a tant exi
mia artista. 

Per a el 11 de Setembre preparen una 
!lolemnial vetl];:~da seguint el' costum de ca
da any. En ella disertara sobre nostra luc-

per la Del-legació de la A. P. de l'a E. C.; 
Ildefons Sampere, per la Beneficéncia Ca
talana; Lluís Casadesús, per el F oment Ca
tala; Francesc Vilardebó, per la Agrupació 
Artédica de Teatre Catal a ; Josep Cunan
gla Fontanilles, per "La Nova Catalunya" 
i Francesc Garcia Escarré, per "Vida Ca
talana" 

s· acorda dirigir sol-licitut de cooperació 
a l'es demés entitats i periódics catalans de 
Cuba, com també la ad dessió oficial de les 
Escoles Pies, demanant-tels'hi el nomena· 
ment de un del-legat per a engrosir el Con-
sis tori. 

Properament tornara a reunir-se per a de
liberar sobre la confección del cartell-con
vc-catória i altres extrems. 

tuosa epopeia el · eloquentíssim orador cuba i 
representant al Congrés Dr. Oreste F e-

Orfeó Catala 
En la junta General Ordinaria que cel

lebra aquesta entitat artística. queda consti
tuïda la següent Junta de Govern: Presi
dent, Carles Martí; Vis-presid'ent, Eduard 
Masdeu; Secretari, Enric Ponjuan; Vis
secretari, Frederic Catarineu; Tresorer, 
Jaume Gregori ; Comptador , Ferran 
Colom"lr; Bibliotecari, Andreu PetiL Vo
cals de Número, senyors Pere Ara~J ! :; .. , 

Elies R0meu, Teodor Llovera, Joaquim 11 i · 

fa, Josep Cusacs, Pere Marsillac, i Vocals 
Choristes, els senyors Lluïs Gil, Ramón 
Arrufat, Ramón Moras, Antón Rafel, F. 
Segovia i Ramón Mani. Suplents els se
nyors T aume Hugas, J. Soler Cusacs, J. Ba· 
tet i Ferran Santa ella. 



Tot seguit es dona compte als socis dels 
projectes que la Junta de Govern d'acord 
amb la direcció del' Orfeó, té en vies de rea~ 
lització per a organitzar excursions artísti
ques per la Illa. Les primeres seran les de 
·Mariel i .M.atéinzas, que és portaran a efec
te tantost es so~~lucionin els petits detalls que 
manquen·. 

A n'aquestes excursiOns hi podran pen~ 
dr.er-hi part, ademés dels choristes, les fa~ 
mílïes que tinguin a bé acomoanyar-los. 

Properament es publicaran les condicions. 

~ ~ ~. 

Foment Catal& 

. La Secció d'Art Escénic d'aquesta enti~ 
tat pos.:i en escena el dia ·13 una obra caste~ 
Nana "de cuy0 nombre no quiero acordar~ 
me~·, · · ·· · · 

Com aue nn H. a~~i.stirem. no nod'em dh 
CCITY\ "''~ ~mar. Un~ · clinen aue rn=1hm"'nt. al~ 
tn=~~ rli11P.n oue podia passar. A · nosaltres no 

. ~l ..l~"' ?7 · nt"\~!'lre.., T.~ l'v1::~re Fte:rn~. · del 
t-vimi Tal ... ..,ir~.s f11na de freda i altre de ca.
J·~"f:rt). Els prot;:~ponÍ.'"tes anaren ~f c:írre<' 
ct~ls "'"'"'1s~i'1~tP.s afi.,.i0nat~ Srta. Rns"'trt Ba·
bot. i Srfl. Ri~ra i .Casadesús. secundats per 
els .Sr.s. Costa, Claramunt .i .Espinac. 
. Els programes diuen que tenen en prepa
arci-1 . Mar . i CeL ¡¡.Bufa!! 

I després que d'euran fer? .. 
El Arte ·de Ser Bonita. El ·Dos de Mayo. 
I més tard, són capables de posar Joan 

Da!tla. ·· ·· 
O totes dugue~ el mateix dia. Per a que 

n'hi haigi per a tots els gustos. 
No és aquest el camí, cavallers l 

~ ~ :{. 

c;erm.anor Catalana.. Camagüe}) 

(Rebut amb retraç) . 

Les festes de Sant Joan foren cel~lebra~ 
des· per aque.sta entitat amb veritable entu~ 
s1asme. 

Cinc foren els balls organitzats per la 
Secció de F estes, els que quedaren tots molt 
lluïts, · especialment el cel1-lebrat el 9 de Ju
liol, que fou dedicat als "Casats", seguint 
un costum molt catala. 

La fotografia que il~lustra aquesta · petjta 
trónica, vos permetra jutjar, amables lle
gidors, el ectzit assolit. 

Durant els intermitjos lo concurréncia 
fou esplendidament obsequiada per la Sec
ció de F estes, l'a que es pod apuntar un ect
zit més. 

Apuntarem uns quants noms de les gentils 
dames i damisel-les que hi assistiren. Si 
ens en deixem algún, perdó. 

Senyores de Vallvey, de Fulgarolas~ · d!e 
T reserras, de Pujol, de Suarez, de .Cuní. de 
Huguet; Sra. Agna Cruz, Jiménez de Bar
bera, Arnús de S;:\nchez, Caritat Basulto, 
Tresa Rodrígue~. Emi.lia Escude de Solé. 

les · damisel-les formaven · un rameU ge~ 
ti.Jí .. ~im.-

Senvon'tes Miracle, Pietat i Zoila Se
garra . . Lol'it~ . i Znilr~. Per~n. les x;:~rnose~ 
~P. .. rnanes Oliva i VeP.a . Gloria. i C:o,~"I 
.L\ri'~n. .j\!T~rgueriri::t . i H.-wt~mia M()rell, 
("'!..~~ta i . CrJ.rme V:í7QUP.7. Onl"'"" i. Antflnia 
\/il]pa.:t~ . h fe:rn'\""l\ Anit<> .r.11nÍ. ~~1-.~r!l 
.~'"1<''1"""".{ " /~!..,.,.,.,._~ .. \li ... 'lt . . t::' .. tl..~,. p ...... 11"'""· 

1\lr'-1,...,..~ _ ~ T""~~~ J l!l'tTO,...;~ 1\ 1~,..~-=- T:o~n~-J'.a~. 

Fl~"-" A 1"!1 . A'"'t<"~ni::~ 1\.!Tm,.t. r.~,.iht Alv:t
,.,. ... }::'...,;1~'1 .~~t~,. _ n .. t .. l~.,rt c::1 .. r1"'1-t~ . r.r~.

rit::~t: s.~,.,,.!..,.?: 1\!T ::~.-irt FrnrnPb . An,...oh . 1\11:\

n.:t i ~,hina Urd.:tngarain. 1\!T ::1ri::t Bar!l,~ra. 
7.nila Usatrwre, Arnr)ar ..Andr11de. Tresa 
Santana, Lluisa Royo, Josefa Ciurana, 
Ad elina Barbera. etz., etz. 

¡Ou ant tornara Sant .T oan, per a que pa
guem gaudir de tanta bellesa i simpatia t 

~ :{. ~ 

"Debemos derrotar a los traidores 
.Y rescatar a los prisioneros" 

Sar. 

El cable ens diu que tots els regiments de 
la guarnició de Barcelona estan preparats 
per a embarcar cap a Melilla i seguir el 
"programa" del nou Al't Comissari al Ma
rroc general Burguete. 

Per una band'a repatrien tropes, per l'al
tra en preparen de fresques per a seguir lll 
desastrosa aventura i preparar una altre he
catombe com la de Anual. 

La qüestió no són les vides dels soldats 
espanyols; que' s perdin uns quants milers 
d'homes joves, brassos ferms per a el tre-

---· _I 
I m\lililiffil&itdli'li'""!ftl'i?ïlfll.JI&I'!Iili'!lit/'<!mili'!li1!liJitïili!<,ltd J 
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vall, és lo de menys; la qüestió és mantenir 
el Marroc per a fabricar oficials i quefes i 
general1s. . . i "honor del ejército" tant mal 
parat ja de temps, per la imperícia, el qui
xotisme dels que manen amb la baioneta ca
lada. 

Si hi ha que lliurar presoners, que'ls 
comprin i els paguin els que tenen la ?ulp~ 
del seu cautiveri. No el poble, que Ja h1 
té la sang vesada debades. 

Es senzillament monstruós lo que passa a 
Espanya. 

Un amic nostre, al comentar amb crue~a 
aquest cas, ens deia: "Que hi enviïn el1s 
50.000 oficials que pateix Espanya a "la
var el honor del eiército", aue hi vai~in els 
generals, els coronels, tots .els que cobren de 
la -patria per a defensar-la, peró el meu fill 
ç¡ue paga i és la vida de ma família, no te· 
nen dret a robar-m'el". 

Nosaltres hi enviaríem a tots els que a 
Cuba galle.ien taPt d'ec:n~nvo1 isme i fugiren 
per a no servir al' seu Rei. 

Allí podrien desfogar-se. 
I tremolar de por. . . Allavors oodser r.e

negari,en de la patria que tant enalteixe~ els 
seus Casino-:;, en la pau austera redo.r duna 
taula de billar o entre copa i copa de Ba
cardí. 

¡Quant acabara la farsa de D. Quixot! 
:{. :to :to 

Nou confrare 
Ha visitat nostra redacció el primer 

nombre de una nova publicació nacionalista 
que editen els reconsagrats de Guantíinamo 
amb el titol de "Prou! ... " . 

Propaga les doctrines més radical'issimes 
del nacionalisme catala, i no cal dir que hi 
estem del tot d'acord. Avui les mitjes tin
tes ja no s'istilen, i molt menys entre els que 
re :;tem convençuts de que sols la absoluta 
llivertat pod salvar a nostra patria. 

Sols havem trovat extrany que "Prou!. .. " 
no conegui la nostra existéncia, i per tant 
omiteix "nostre nom en la ll'ista de confrares 
nacionalistes de Cuba. 

Ser a que en car som petits~ 
Benvingut s1a el valent confrare, llarga 

vida i amb gust establim el camvi. 
:to :to :{. 

----------------------------¡ 

Separatisme madrilenJ) 

El més gran propagandista del separatis
me catala és el diari de les beceroles de 
Madrit. L'A. B. C. 

Com que estan carregats de baba perquê 
es veuen imootents per a contrarr.estar nos· 
tra actitut, ies emprenen amb unes campa-
nyes ql.!e ens fan més bé que mal. . . 

En Sinesio Delgada, que no mua gaue 
prim, l'altre dia les empren amb un article 
tant corull de llógica que nosaltres firma
nem. 

Diu que si ni Espanya vol als catalans. 
ni el-:; catalans a Espanya, no veu la raó del 
oer qué s'ha d'imoosar a la. força el vasa
llat~e. Cal aue'ls P:overns s'en don1min 
cnmnte i ane ~1Js dec:hrin ind,ependents. Ai
xís """"."'"""m tots copt<>nts. 

¡('I •• ~' nc: ,.l;,, a l'e . n~)la;:¡do' .Ta t'l-.i "~~ 

n"'nS"t hP? Ta n0d.,.~n m<>niar a M"rl~i.t 
<:~nc::e les T'I'""'VP.,..l""s r."'tal::>n'"<; Ja podran 
vi .. ~<>:r aol't-ll~ taifa de sY:mrl~,k 

Per nosaltrec;. no esti~:mis. ~i ho asc;.o}P.i. ..... es, 
~t · farem ,, m~nument al bell mitg de la 
PJ,. ... ~ rie .Catalunya. 

Ft d~c:hrarem més inmortal que'n Rafel 
de Cac;.anova. 

r".,.,.,.., rl-. n.,.l .... ,.-1" A,..,_h t~t ::~tin~ . F:~

t '"' "'"'"' "'""' li haigin deixat publicar aix6 al 
A ~ C. 

""~te iugar que esta d'acord amb En 

Ol-.! De més verdec;. s'en maduren. 

"fil.t.,n•n YTTJ i ns"ructor de fango 

eñ J),au,,?:1le" 

Din "La Noche" del d'ia 3() d'Agost: 

"Fl ljl'f:il"f'\o PSt>~r,:lalo- ~n Parí~ f><: pl 1-.P.~ 
cho dp nne el ioven sober::~no españnl Al~ 
fonso XHI se disnuc::iera el lunec; en la no
che a hacer una .,. ..... 'hihi.cinn d~ tanao en el 
sal ~n de bailes del Gran Casino para ins
truir a las danzarinas americanas Dolly Sis
ters". 

"París. Agosto 30. - Mundial. - La 
temporada de verano en el Balneari.o de 
Deauville, ha terminada ayer, al retuarse 
el' soberano español Alfonso XIIL que era 
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la figura central, alrededor de quien giraha 
todo el interés de este balneario, famoso 
tan sólo por su Gran Casino, donde se juega 
a -diario millones de francos. Hay un de
talle graciosísimo, de la noche del lunes, la 
última que pasó el soberano en Deauville, 
diciéndose que D. Alfonso, intrigad0 por l'a 
extraña manera con que las Dolly Sisters, 
pequeñas bailarinas americanas, alrededor de 
las cuales se tejió un romance un poco atre
vida, entre el Príncipe de Gales, el Rey de 
Espanya y cierta reunión en casa de una 
riquísima dama américana Mrs. Vander
vilt en Lqndres, del Gran Casino, haciendo 
una hermosa exhibición de la correcta ma
nera de bailar la danza nacional Argentina 
entre los aplausos del'irantes de la concu-
rrencia". · 

Mentres el poble esta vessañt a dolls la 
sang en la infame aventura del Marroc, el 
"s·eu Rei" halla el tango a Oea,uville i es 
diverteix amb les ballarines del Gran Ca
sino. 

I. . . ¡Viva la integridaz de la pairia! 

e orresp()71d encia: 

Ros, Santiago: Rebuda vostra lletra i 
mercés. Acceptem vostra corresponsalia. Se
gueix lletra. - Sar, Camagüey: Va en 
aquest número i feu-nos la mercé altra ve
gada de enviar-ho més aviat. - Fivaller, 
Holguín: No publiquem res amb pseud'ónim. 
- Ren alt, N uevitas : Soscrit i mercés. -
Pladevalls, Barcelona: Per correu certificat 
envi~m 25 exempl'ars de les Propagandes 
Catalanistes. - Joan Cuet, . Bayamo: La 
suscripció són $4 anyals. A la bestreta. -
Jaume Vidal, Gracia, Barcelona: Mercés 
per el consell, peró "Vida Catalana" és ne
tament nacionalista i no pod "afluixar" com 
voleu vos. Veniu a América i sabreu lo qué 
val la Patria. Deixeu-vos d'histories. -
Joan Rexacs, Havana: Tenim agotat el nú
mero que demaneu. Si no 1 'heu rebut, recla
meu-lo a corr-eus. 

El Ball dels "Casats'' a Germanor Catalana de Camagüey 



H I S T O R 1- É T A , ••• 

I II 



LA HISPANO-CUBANA, s. A. 
Importadores de Accesorios para Automóvilest Bicicletast Motodcletas y 
Efectos Eléctricos.-LA MAS SURTIDA. Todo lo que necesite para su Auto o 
Camíón nosotros lo tenemos.-Agentes exclusívos del afamado motor . ' 

''SHAWH de 2 y mcdio H. P.t adaptable a cualquíer bicicleta. 
AVENIDA DE BELGICA 127. TELF. A-5900. 

FIA BAN A 

MALALTS DEL PIT 
Sens dupte que per combatre 

vostre mal, trobareu mols remeis; 
pro que'l curi, solsament n'hi 
ha un. 

FIMO .N AL 
del Dr. Benet Soler, de Barcelona i Reus 

Llurs curas maravellosas, els 
certificats que tenim de nom
broses personas curadas ab le · 
FIMONAL, fa que recomenen 
usi aquesta notable preparació a 
tota persona que tinga Catarro 
cronic, Bronquit~s i demés afec

. cións dels pulmons. 

De venda en totes les bo ries F arma cies. 

El millor present es una lampara •. Vosté les trovara en aquesta Fabrica a preus sens,competencia. 
ZULUETA 46 (entre Dragones i Monte) Havana. · 

~~~~~~··· .. ,...,.... .. ,...,.... ·~~ 
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ESCOLES PIES 
I 

Sant Rafel 50 Maximo Gómez 
Havana Guanabacoa 

INTERNS, MITXOS-INTERNS I EXTERNS. 
Primera 1 Ensenyansa - Corners, idiomes. 

CATALANS: 

Fent educar a vostres fii.ls en les Escoles Píes esdevindran 
homs de profit i conservaran r amor a nostre pa tria • 

.yJ!lP)I@lp)JMMIMQUAJMM'" RMMMIM!MI?)!MfiN'''\?3'1\JNfQl!~iWilf?.!BPJPPAIMI@MIMM+}J&PJJf.WMPJfl.VlA\4BWIMIM!iWllWMWJJM!~ 

ANTOLIN DEL COLLADO- CARIDAD PADILLA - CAM
PECHE - GIBARA - JULIAN ALONSO - JULIA • LA FE 
LAS VILLAS - PURISIMA CONCEPCION o REINA DE 
LOS ANGELES o CARIDAO SALA - GUANTANAMO 

HABANA 

PUERTOS DE ESCALA 
COS~ A ~ORTE ~E CUBAo-.Habana, Isabelalde Sagua, 

Caibarién, NueVlta,;, l\fanati, Puerto Padre, Gibara 
Vita, Banes, Mayarí. Sag•la de Tanamo, Baracoa, Guan: 
tanamo y Santiago de Cuba. 

REPUBLICA DOMINICANA.-San Pedro de Macoris. 
PUERTO RICO.-San Jua , Ponce, Mayagüez y Aguadilla. 
COSTA SUR DE CUBA.-Cienfuegos, Casilda, Tunas, 

Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo Ni-
quero, Ensenada de Mora y Santiago de Cuba. ' 

COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO.-Bahía Honda · 
Río Blanca, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma: 
la> Aguas, Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas. Arroyos 
de Mantua y La Fe. 

,/ 
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1;5TA [)LAf\CUf)A 50LO LA DA [;.L 

·. JA BON lA .. LLAVI; 
JA()Of'\ V(;RDAD s oABAT~5, é:>.ENC. 

VIDA CATALANA 

Nosaltres fem la Re
vista per patriotis
me; vosté de-hu 
anunciarst-hi per 
patriotisme i per 

convenien cia. 
.... .. ... ....... .. .. ............... .... . .................. , 

r~~-<>n$®$®1..~~~~~®%®*®~~*~~®$®~~~ 

i
~ ~~LA FLO' R DE CUBAtt Vi Castell del Remei - Olis de .totes les m~rqut> s 

. , catalanes • Cha.mpany Codormu Llangomsa de 
· · - - Vich - Embutits de Mallorca- Muxurnóns - Ob- · 

o • DE 4 ves negres - Botifar .. as blanca i del gr ixet 
· -Conserves de Pedrerol i Mir i Siberia. etz., etz. 

~
. M A L E T .· e Ademés hi trovare~1 tots e 's productes d'El:!pa-

• ~ • o I O • _ nya J Estats Umts. 
• o o • • • _ • VINS I liCORS DE TOTES MENES I MARQUES 

. El MILLOR CAFE DEL MON. 

80 Gran establiment de queviures fins i de tota mena. SERVEI A DOMICILI PER MINTSAJER I PER EXPRES. 

g _ .ESPECIALITAT EN ELS ARTICLES· "CATAtANS. " ·' O'Reilly núm. 86 Teléfono A-3270 
~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 



AGENTE.5 f:XCLU~lVOO" 

t\LAI\CO 1\[f\D~RJOI'\ C9 
IN5PI:CC10N DE. RELOJEa 

bÓ T /\CI ON T ¡; RM I·N/\L ·11AQANt\ 

Maltina 

-

I75Aft.6Ó 
DIE>VJ06 PARI\. 
FROP"'G.A.ND./\...6 Y 

• FAM LA5 MTEó GRI\fiC/\5 

M':"de GOMEZ 56h362 -IA-96j8 
H A E> "'- .N 

·Tívoli 
Fortalece y vigoriza a las madres en 

la lactanci~ .I, 
De venta en todas partes. 

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~.-~ 



Flores Y, Scmillas de -Flores f_ Hortalizas. Flores para todos los actos. 
·Los Mejores Modclos ·de· T ~abajos Florales. Semilla¡ de toda das e de Flores y Verduras. 

· En Gladiolos . y Dhalias tencmòs lo mejor del Mundo. 

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES 
Alimcntos para toda clasc de Aves y Efectos de Avicultura. 

RAJY\01'\ MAG~ I f.\A 
.AGUACATE 56 

· .TELF.~ A-967JyM.-3532 
.HAll.ANA 

·EN'mB OB!SPO Y O'REl-'"::l'-''-"7""..--~ 
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Francisco Molla ~ 
O'Reilly 48 Teléfono A-2394 Apartado 565 

HA BAN A - CU Il ~A _,_,.. ::···". 
~ 

Maquina Tapa~ Botellas 

ARMONIA 

Buena _función.-Rendimi-ento . superior a todos 
-los otros sistemas.-Facilidad . del manejo sin 

·igual. 

Por medio de estas maquinas pueden._ ta
parse botellas de todos tamaños. 

El manejo es · ·extremadamente f~cil y 
simple, y el rendimiento no ha sido supe
rado.-600· a 800 botellas ·por hora. 

La ventaja f_undamental de nuestra ma
quina Tapa-botellas, consiste en que las bote
Has no reciben ninguna presión de ·arriba, 
por causa de que el corcho es-comprimido 
antes, a: un menor diametro que el del go-
llete, antes de penetrar en la botella. g 

Opera con suavidad y no rompe botellas-. ~ 
~K>Q:~~~~~~~Oi:l~~~~~~®~~ 

¡, .. 

Compañía de Gaseosas 

leonor y Carvaja:l 
Teléfonò M-2147 

y 1\guas Minerales 
H A B A''N A . . ,· Fig~r~s .. núm. . 10 

_ · · Telefono A -2030 
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Hb:LAD O~· t-fOD~/ 
. PAJTb:L~R.I!\_ DULCJ;R-IA 

g DlbZ Y QAJ;bL ~ 
A-426.2. GJ\LWiO 78 ·A-0648 



HUDSON ESSE·x· 
SUPER-SIX $ . 1 9 o o . . 

$ -2,950 PUESTO EN LA HABANA ·UN COCHE ABIERTO MAS AMPLIO 

Ningún coche ha tenido nunca un motor mas afa
mado del SU PJ1~R-SIX. Mas de 125,000 dueños conocen 
su funcionamiento. Su resistencia es grande. Su ser
vicio es completo. 

Usted debe conocer la última palabra en funciona
miento de motores Y a usted le gustara eJ nuevo· 
HUDSON gracias a otros notables detalles. 

UN PASEO LO DICE TODO 

Phaeton 4 pas .. . .. $2,900 Phaeton 7 pas ..... $2,950 

Completamente equipados· con cinco ruedas de 
alambre, cinco gomas de cuerda y defensa de lo mejor 
que se hace. 

Usted no puede apreciar lo que a este precio com
pra. basta que lo examine y pasee en el. 

Atras del ESSEX hay todo lo que hemos apren
dido construyendo ya 70.000 coches ESSEX. 

Un nível mas· alto de perfección y suavidad es fa
cilmente apreciado, así como la belleza de sus líneas. 
Su cuidado y atención son facillimpia y cómodamente 
conseguidos. 

Una satisfacción que usted solo puede obtener en 
. carros gran des de precios elevados. 

La fama del ESSEX no esta confinada a sumara
villosa habilidad en poder, velocidad ¡ resistencia. Mas 
singular es la absoluta ausencia de molestias y exas
perantes pequeñeces tan desagradables para e\ auto
movilista. 

Asientos mas amplios- Puertas mas anchas. 
Lubricado con 11ceitera- Ningún su~io engrasador. 

Oficinas, Estación de Servicio 
y Talleres: Calle 25, No. 5 

Teléfs. A-3621, M-7279. LAN.GE --· MOTOR COMPANY-
Sala de Exposición: 

''MIRAMAR'' 
Prado y Malecón.-Te~f. A-8614 

,,,,,,,#############################################~###.################################# •• 

JOSE PI 
Suarez núm . . 87 TeléfonQ A-1888 

~1··1~ 

VARI OS SISTEMAS 

Maquinas de Tapar, idem de Capsular, idem de Llenar 

Marcam os los tapones a. fuego sin retr~?ució_n alguna 

. Coronas y maquinas para su colocación 

Capsulas metalicas de_ todos tamaños y c<?lores 

Redes metalicas para botellas y medias botellas con sus plomillos 

Papel de Estaño 

Seda para motas y todos los utensilios necesarios para el Embotellado. 
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Editor e importador 

de música. 

Instruments per a Banda 

i Orquestra. 

ñ 

El Relresc 
de Moda 

--~ GRAN ASSORTIT 
i EN MUSICA CATAlANA 

¡· COMPOSTELA 48 TELEFON M-1388 

~ HAVA NA 
~ 
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